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Khoảng năm 815, Bạch Cư Dị bị biếm đi Giang Châu, còn Nguyên Chẩn đã bị 

biếm đi Thông Châu từ năm 810, cách xa nhau cả vạn dặm. Trên thuyền đến 

Giang Châu, Bạch Cư Dị neo thuyền nghỉ qua đêm, mang quyển thơ của Nguyên 

Chẩn ra đọc, rồi viết bài Chu Trung Độc Nguyên Cửu Thi. Nguyên Chẩn nhận 

được bài thơ và hồi âm. 

 

Trong thuyền đọc thơ 

 

Chong ngọn đèn khuya đọc thơ anh 

Dầu hao thơ cạn chửa tàn canh 

Mắt mỏi tắt đèn ngồi trong tối 

Gió nổi mạn thuyền sóng vỗ quanh 

 



By lamplight I stay up reading your poems 

Before daybreak, the oil burns low, my eyes are sore 

I blow out the light and sit in the dark 

The winds howl, splashing wavelets against the side of the boat 

Yên Nhiên 

 

Bả quân thi quyển đăng tiền độc  

Thi tận đăng tàn thiên vị minh 

Nhãn thống diệt đăng do ám tọa 

Nghịch phong xuy lãng đả thuyền thinh 

 

Bạch Cư Dị (772-846)  

* 

Hồi âm "Trong thuyền đọc thơ" 

 

Ghé bến sông kia tạm neo thuyền 

Thơ nhàn bạn thức đọc thâu đêm 

Nơi này tôi không sao chợp mắt 

Gió núi mưa rừng rộn tiếng quyên 

 

                                             Yên Nhiên 
 

 

Thù Lạc Thiên Chu Bạc Dạ Độc Vi Chi Thi 

 

Tri quân ám bạc Tây giang ngạn 

Độc ngã nhàn thi dục đáo minh  

Kim dạ Thông Châu hoàn bất thụy 

Mãn sơn phong vũ đỗ quyên thinh 

 

Nguyên Chẩn (779-831) 
 

 

You moored your boat for the night 

And read my poems until dawn 

Tonight in the mountain neither do I sleep: 

Rain and winds and the cuckoo cry 


